REGULAMIN
M Y H A R P SU M M ER M A ST ERCL A SS
Łagów Lubuski 2020 ,
zwanego dalej „Kursem”.

1 . P O S TA N O W I E N I A W S T Ę P N E

1.1 Organizatorem Kursu są firmy: MyHarp Marta Mogielnicka z siedzibą w Zielonej
Górze, 65-012, ul. Łukasiewicza 11d/8, wpisana do CEiDG, posiadająca Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1230988435, oraz Usługi Edukacyjno-Biurowe „Spinacz”
Grażyna Mogielnicka z siedzibą w Zalesiu Górnym, 05-540, ul. Piękna 38, wpisane
do CEiDG, posiadające Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 1230217407,
zwane dalej „Organizatorem”.
1.2. Kurs jest odpłatnym programem skierowanym do uczniów klas harfy szkół
muzycznych oraz studentów akademii muzycznych zwanych dalej „Uczestnikami”.
W ramach kursu Uczestnicy biorą udział w warsztatach harfowych w klasach wybitnych
pedagogów, muzyków-artystów zaproszonych przez Organizatora.
2 . WA R U N K I U C Z E S T N I C T WA

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie maksymalnie
do dnia 24.07.2020 na adres kontakt@myharp.pl:
	wypełnionej karty zgłoszeniowej,
	potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na konto podane przez
organizatora (prosimy wpisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika,
„zaliczka kurs harfowy Łagów Lubuski”)
	pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Kursie
(dotyczy osób niepełnoletnich).
2.2 Karta zgłoszeniowa jest dostępna jako formularz pdf na stronie internetowej
organizatora (www.myharp.pl/summer-masterclass).
2.3 Zaliczkę w wysokości 500 PLN należy wpłacić na konto:
Usługi Edukacyjno-Biurowe „Spinacz” Grażyna Mogielnicka
Bank Śląski ING nr konta 92 1050 1025 1000 0092 3676 3778
tytułem: imię i nazwisko uczestnika, „zaliczka kurs harfowy Łagów Lubuski”.
2.4 W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu zaliczka nie podlega zwrotowi.
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2.5 Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Cena kursu wynosi 1900 zł.
2.6 Pozostałą kwotę należy wpłacić do 3.08.2020, a oryginały dowodów wszystkich
wpłat powinny zostać okazane Organizatorom najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu
pod rygorem utraty statusu Uczestnika. Organizator wystawi rachunek tytułem
dokonanych wpłat.
2.7 W przypadku osób, które do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu nie
będą miały ukończonych 18 lat, do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę prawnego
opiekuna na udział w Kursie; formularz zgody jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora (www.myharp.pl/summer-masterclass). Oryginał zgody powinien zostać
dostarczony Organizatorom najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu pod rygorem utraty
statusu Uczestnika.
2.8 Wybór przez uczestnika preferowanego pedagoga nie jest jednoznaczny
z przydziałem do jego klasy. W klasie każdego pedagoga jest 8 miejsc – decyduje kolejność
zgłoszeń.
2.9 Ilość miejsc dla uczestników czynnych jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej
ilości kandydatów, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy
od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.
2.10 O zakwalifikowaniu się do udziału w Kursach, Uczestnik będzie poinformowany
drogą mailową w terminie do 7.08.2020.
3. PR ZEBIEG K U R SU

3.1 Uczestnicy zobowiązują się stawić w miejscu odbywania się Kursu we wskazanym
przez Organizatorów terminie. Kurs odbędzie się w terminie 24–30.08.2020 w Ośrodku
„Leśnik” w Łagowie Lubuskim.
3.2 W czasie Kursu Uczestnicy będą doskonalić swój warsztat pod okiem pedagoga
zagwarantowanego przez Organizatorów. Każdemu z uczestników Kursu przysługuje
5 lekcji mistrzowskich (czas trwania 1 lekcji: 45 min), możliwość biernego uczestnictwa
we wszystkich prowadzonych lekcjach, możliwość udziału we wszystkich dodatkowych
warsztatach odbywających się w trakcie trwania Kursu.
3.3 Organizator zapewnia instrumenty dla uczestników podczas trwania Kursu,
jednak dla wygody Uczestnika zaleca się przywiezienie własnej harfy.
3.4 Uczestnicy w trakcie trwania Kursu mają zagwarantowany nocleg w pokojach
2 lub 3 os. wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) na terenie
Ośrodka „Leśnik”.
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3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrywania zajęć prowadzonych
w ramach Kursu i wykorzystania nagrań w celach promocyjnych.
3.7 Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w trakcie Kursu do celów promocji Kursu lub Organizatorów.
3.8 Uczestnicy zobowiązują się stosować do poleceń wydawanych przez Organizatorów,
prowadzącego Kurs lub jego asystenta. W przypadku odmowy, Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do pozbawienia takiej osoby statusu Uczestnika. Skorzystanie przez
Organizatorów z tej prerogatywy nie tworzy po stronie osoby pozbawionej statusu
Uczestnika żadnych roszczeń odszkodowawczych, w szczególności Organizatorzy nie są
zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów poniesionych tytułem stawiennictwa na kursie.
3.9 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania określonych
w regulaminie pobytu w Ośrodku „Leśnik”. Rażące naruszenie etykiety skutkować może
pozbawieniem statusu Uczestnika.
3.10 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnego ustalania i zmieniania
programu Kursów oraz niniejszego regulaminu.
3.11 Spośród uczestników zostaną wyłonieni ci, którzy będą mogli zaprezentować się
podczas koncertu finałowego Kursów. Wyboru dokonają Pedagodzy prowadzący swoje
klasy na podstawie subiektywnej oceny możliwości, predyspozycji, poziomu
przygotowania, a także poziomu artystycznego Uczestników.
4 P O S TA N O W I E N I A K O Ń C O W E

4.1 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby uczestniczące w kursie,
w szczególności nie są zobowiązani do opieki nad niepełnoletnimi Uczestnikami.
Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek jego zachowania się.
Organizator nie ma obowiązku zapewnić noclegu dla Opiekunów w przypadku
uczestnictwa w Kursie osób niepełnoletnich.
4.2 Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
4.3 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za instrumenty uczestników
warsztatów, sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione
bez nadzoru podczas pobytu w ramach Kursu oraz w środkach transportu.
4.4 Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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